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Od lat do Mrà go wa cià gnà rze sze tu ry stów po to, by od po czàç w oto cze niu buj nej przy ro dy wÊród 
la sów i je zior, za ba wiç si´ przy mu zy ce co un try, obej rzeç Ma zur skà Noc Ka ba re to wà, po s∏u chaç 
pol skich pio se nek kre so wych lub po jeê dziç na nar tach.

Ma my na dzie j´, ˝e po obej rze niu te go fol de ru zde cy du jà si´ Paƒ stwo na od wie dze nie na sze go mia sta.

 Ser decz nie  za pra sza my

 LE GEN DA O HER BIE MRÑ GO WAOsa da Mrà go wo i jej oko li ce by ∏y oto czo ne g´ sty mi la sa mi, jed nak by ∏y to oko li ce ma ∏o  
za miesz ka ne. Lud noÊç zaj mo wa ∏a si´ ho dow là by d∏a a tak ̋ e ry bo ∏ów stwem i bart nic twem. W la sach 
na po tkaç mo˝ na by ∏o wie le ga tun ków zwie rzàt, g∏ów nie niedê wie dzie bru nat ne i wil ki, które wy rzà dza ∏y 
mnó stwo strat ata ku jàc owce i ko zy, cza sa mi na wet kro wy i ko nie, wskutek czego  go spo da rze nie by li  
w sta nie wy ̋ y wiç swo ich ro dzin oraz p∏a ciç po dat ków. Osad ni cy, któ rzy zaj mo wa li si´ bart nic twem, pró bo wa-
li chro niç swo je bar cie za wie sza jàc je wy so ko na drze wach, jed nak i tam by ∏y one nisz czo ne przez niedê wie dzie, 
które miód wy ja da ∏y. Szcze gól nie da wa ∏a si´ we zna ki miesz kaƒ com du ̋ a niedê wie dzi ca, któ ra ata ko wa ∏a zwie rz´ ta 
do mo we i nie ba ∏a si´ pod cho dziç do osa dy na wet w dzieƒ. Pró by jej upo lo wa nia nie przy no si ∏y ˝ad nych re zul ta-
tów. Gdy 20 lutego 1444 ro ku osa da uzy ska ∏a pra wa miej skie, utwo rzo no urzàd bur mi strza oraz za trud nio no  
stra˝ nika po rzàd ku. Stra˝ nik ten wy ty po wa∏ naj m∏od szych i naj sil niej szych m´˝ czyzn, któ rzy pod je go wo dzà 
mie li za biç do kucz li wà niedê wie dzi c´. Pla nem stra˝ ni ka by ∏o spo je nie niedê wie dzi cy mio dem zmie sza nym  
ze spi ry tu sem. Jed nak plan ten nie po wiód∏ si´. Ch´ç spró bo wa nia wód ki by ∏a u Êmia∏ ków sil niej sza ni˝ 
ch´ç po zby cia si´ niedê wie dzi cy. Od tej po ry wód ka ta no si ∏a na zw´ „niedê wie dziów ki”.

W koƒcu zde ner wo wa ny bur mistrz zwró ci∏ si´ o po moc do woj ska, obie cujàc wy so kà  na gro d´ za tro feum 
my Êliw skie. Wojsko szyb ko zor ga ni zo wa∏o ob ∏a w´ na niedê wie dzi c´, któ rà wytropiono na ba gnach je zio ra  
Czar ne go. Gdy za cz´ to strze laç, o∏o wia ne ku le tra fi ∏y w tyl nà le wà ∏a p´ zwie rz´ cia, któ re wy da jàc sko wyt za cz´ ∏o 
ucie kaç w kie run ku K´ trzy na. Ledwie ˝ywà niedêwiedzic´ ˝o∏ nie rze znaleêli w za ro Êlach, za bi li jà i od ci´ li po strze lo nà 
∏a p´. Tro feum za nie Êli do Mrà go wa i po ka za li bur mi strzo wi ja ko do wód po myÊl ne go wy wià za nia si´ z umo wy. Bur mistrz 
ka za∏ po wie siç ∏a p´ nad drzwia mi ma gi stra tu na znak, ˝e groê ne zwie rz´  
zo sta ∏o po ko na ne. W ten oto spo sób po wsta∏ herb Mrà go wa.
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Po je zie rze Mrà gow skie zo sta ∏o ukszta∏ to wa ne pod czas ostat-
nie go zlo do wa ce nia. Wzgó rza, pa gór ki i le Êne wà wo zy oko lic Je zio ra 
Czar ne go ob fi tu jà w ma ∏o zna ne ga tun ki ro Êlin cie nio lub nych. WÊród 
nich mo˝na zna leêç du ̋ e g∏a zy na rzu to we, cz´ sto ze zna ka mi wy ry ty mi 
przez pierw szych miesz kaƒ ców tych ziem.

W Par ku S∏o wac kie go zo ba czyç mo˝ na naj star szà w tych oko li-
cach so sn´  wi dla stà. Nad wschod nim brze giem Je zio ra Czos,  
w po bli ̋ u „êró de∏ ka mi ∏o Êci”, ro Ênie ni zin na ko so drze wi na. Przy 
uli cy Brzo zo wej ro Ênie li pa o k∏´ bia stym pniu i ko na rach, uznana za 
pomnik przyrody. 

W oko li cach Mrà go wa na tra fià Paƒ stwo tak ̋ e na gi nà ce ju˝ so sny 
wej mut ki oraz in ne rzad kie ga tun ki ro Êlin, zwie rzàt wod nych  
i là dowych.

W 1920 roku dla upami´tnienia wygranego przez Niemców 
plebiscytu w Prusach Wschodnich przy koÊciele ewangelickim 
posadzono tzw. "Dàb plebiscytowy". Przy wie˝y koÊcielnej, od strony 
plebanii roÊnie pi´kny cis - drzewo rzadko wyst´pujàce w Polsce, 
obj´te ochronà gatunkowà. Naprzeciwko ratusza rosnà niezwyk∏e 
d´by piramidalne. W roku 2003 zosta∏y uznane za pomniki przyrody. 

Mazury



Mazury

Te ren, na któ rym po wsta ∏o Mrà go wo, okre Êla no mianem Ga lin dia, po cho dzà cym od 
na zwy sta ro pru skie go ple mie nia, za miesz ku jà ce go kie dyÊ nie mal ca ∏à obec nà Zie mi´ Mrà gow skà. 
Nie do koƒ czo ne ba da nia ar che olo gicz ne, pro wa dzo ne w la tach trzy dzie stych XX wie ku przez 
ar che olo gów z Uni wer sy te tu Kró le wiec kie go, po twier dzi ∏y opini´, ˝e pierw sza osa da znaj do wa ∏a 
si´ na wy spie Je zio ra Czos, czyli „Na Ostro wiu” (obecnie jest to pó∏wysep).

Od po czàt ku ist nie nia za rów no osa da, jak i wi´k sza cz´Êç Ga lin dii, pod le ga ∏y w∏a dzy w Szes t nie. 
Tam mie Êci ∏a si´ sie dzi ba wój ta-pro ku ra to ra krzy ̋ ac kie go pe∏ nià ce go funk cj´ ad mi ni stra to ra  
z ra mie nia kom tu ra ba∏ gij skie go.

Brak wia ry god nych êró de∏ unie mo˝ li wia wy ja Ênie nie w spo sób au to ry ta tyw ny pier wot nej 
na zwy mia sta. N ie miec ka na zwa Sens burg (al bo Se gens burg) przy j´ ∏a si´ pod czas lo ka cji. Lud noÊç 
pol ska, przy by wa jà ca w oko li ce Mrà go wa z Ma zow sza, u˝y wa ∏a spo lsz czo nej od mia ny tej na zwy – 
˚àdê bork lub Zàdz bork. Na kil ku od ci skach pie cz´ ci miej skich, któ re za cho wa ∏y si´ do na szych 
cza sów, widnieje na pis: „Si gil lum Ma gis Ci vi ta tis Sens bur gen sis” oraz da ta „An no 1348” nad 
lub pod zna kiem ∏a py niedê wie dzicy. Jej wprowadzenie praw do po dob nie jest za s∏u gà  
mrà gow skie go bur mi strza, Got tlie ba Drob nic kie go (Bo gu mi ∏a Drob nic kie go), któ ry ba da jàc po 
ama tor sku dzie je Mrà go wa, do szu ka∏ si´ w êró d∏ach hi sto rycz nych, a mo ̋ e bar dziej w po da-
niach i le gen dach, po twier dze nia ro ku 1348 ja ko da ty za ∏o ̋ e nia mia sta, uto˝ sa mia jàc za ∏o ̋ e nie 
osa dy z bu do wà stra˝ ni cy mi´ dzy Je zio rem Czos i Je zio rkiem Ma gi strac kim.
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Nie za cho wa∏ si´ do ku ment lo ka cyj ny, co nie po zwa la okre Êliç do k∏ad nej da ty za ∏o ̋ e nia mia sta. W la tach 1404-1407 
kom tur ba∏ gij ski Jo hann von Sayn lo ko wa∏ mia sto na pra wie che∏ miƒ skim, a wiel ki mistrz krzy ̋ ac ki Kon rad von Jun gin-
gen nada∏ miej sco wo Êci pra wa miej skie. Na proÊ b´ miesz kaƒ ców 20 lu te go 1444 ro ku Kon rad von Er lich skan sen od no wi∏ 
pier wot ny przy wi lej lo ka cyj ny mia sta Mrà go wa; da ta ta przy j´ ta zo sta ∏a ja ko da ta nada nia praw miej skich.

Mrà go wo, po dob nie jak wie le miast by ∏ych Prus Wschod nich prze ̋ y wa ∏o wzlo ty i upad ki. Niszczone by ∏o przez  
Li twi nów, tra wio ne przez licz ne po ̋ a ry, dzie siàt ko wa ne przez epi de mie i in ne ka ta kli zmy. Jed nak nada nie praw miej-
skich umo˝ li wia∏o pro wa dze nie swo bod nej dzia ∏al no Êci go spo dar czej. 

W 1754 ro ku zbu do wa no no wy ko Êció∏. Od 1770 do 1792 ro ku w mie Êcie prze by wa∏ 9 pu∏k bo Ênia ków, któremu 
za wdzi´ cza na zw´ do dziÊ ist nie jà ca stra˝ ni ca przy ra tu szu. W 1812 roku przez miasto przemaszerowa∏y idàce na 
Rosj´ wojska Napoleona.

Ratusz jest centralnym punktem mràgowskiego rynku. Zbudowany zosta∏ w 1825 r. i by∏ oznakà rozwoju miasta. 
Wyremontowany w latach 90. jest dziÊ wizytówkà miasta, mieÊci si´ tu Oddzia∏ Muzeum Warmii i Mazur, swojà 
siedzib´ majà tu te˝ organizacje spo∏eczne. Za stra˝nicà znajduje si´ budynek banku PKO S.A. - ju˝ w 1820 r. by∏ tu 
pierwszy miejski bank. Centrum Mràgowa to przede wszystkim zabytkowe kamieniczki, po∏o˝one przy brukowanych 
ulicach, które odzwierciedlajà klimat dawnego mazurskiego miasteczka. Jednym z najstarszych dobrze zachowanych 
budynków jest kamienica przy ul. Ma∏y Rynek, w której mieÊci si´ apteka „Pod Or∏em”, za∏o˝ona w 1819 r. przez 
aptekarza Graape. Na ulicy Roosevelta, wzd∏u˝ szeregu kamienic sà pozosta∏oÊci po starym spichlerzu. 
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W  1818 ro ku Mrà go wo sta ∏o si´ sie dzi bà po wia tu. Pierw szym sta ro stà (lan dra tem) by∏ ka pi tan w sta nie spo czyn ku,  
Au gust Ly Êniew ski. No we sta ro stwo mie Êci ∏o si´ w jed nym z bu dyn ków przy ryn ku. Niestety, budynek ten zosta∏ zniszczony przez 
po˝ar. Za cho wa ny do ku ment z ro ku 1816 za wie ra in for ma cj´, ˝e mia sto za miesz kiwa∏o 1500 osób. Wzra sta ∏o za po trze bo wa nie 
miesz kaƒ ców mia sta i oko licz nych wsi na no we in sty tu cje oraz pla ców ki us∏u go we.

Po myÊl ny roz wój Mrà go wa prze rwa∏ wiel ki po ̋ ar, któ ry znisz czy∏ po nad po ∏o w´ za bu do waƒ. Dzi´ ki za cià ga nym przez  
rze mieÊl ni ków i w∏a dze mia sta po ̋ ycz kom z ban ku w Kró lew cu roz po cz´ to od bu do w´ i roz bu do w´ miasta w kie run ku pó∏ noc-
nym. W 1825 ro ku od da no do u˝yt ku ra tusz i no wà szko ∏´ przy uli cy Ko Êciel nej. Po wia to we mia sto, po mi mo trud no Êci, roz ra sta ∏o 
si´ i w 1837 ro ku li czy ∏o 2302 mieszkaƒców.

W la tach pi´ç dzie sià tych, na rzecz ce Daj na ∏à czà cej Je zio ra Czos i Czarne, zbu do wa no m∏yn o zna cze niu re gio nal nym oraz 
licz ne ma ga zy ny zbo ̋ o we roz miesz czo ne w ró˝ nych punk tach mia sta. W 1898 ro ku przy uli cy Kró le wiec kiej wznie sio no sàd 
we d∏ug pro jek tu ar chi tek ta K. Ka kow skie go, a póê niej gmach wi´ zien ny. W XIX wie ku znacz nie po wi´k szy ∏a si´ licz ba 
lud no Êci, dzi´ ki na p∏y wo wi ˚y dów i Fi li po nów (ro syj skich sta ro wie rów) z Woj no wa i Olec ka. Miesz ka ∏o ju˝ kil ka na Êcie 
ro dzin Ho len drów spro wa dzo nych do prac me lio ra cyj nych i obs∏ugi urzà dzeƒ wod nych. Przy by wa ∏a te˝ z sà sied niej 
War mii lud noÊç wy zna nia ka to lic kie go. W 1860 ro ku roz po cz´ to bu do w´ ko Êcio ∏a ka to lic kie go. W la tach 1892-1896 
ko Êció∏ roz bu do wa no, wzniesiono tak˝e wie ̋ ´.



Mazury



Mazury



Mazury

Wa˝ nym wy da rze niem w ˝y ciu mia sta by ∏o otwar cie w 1897 ro ku ko lei wà sko to ro wej ∏à czà cej Mrà go wo z K´ trzy nem, a póê niej  
z Ry nem, w 1898 zaÊ li nii ko le jo wych biegnà cych do Bi skup ca i Ru cia nego. W 1889 ro ku uli ce mia sta zo sta ∏y oÊwie tlo ne lam pa mi ga zo wy mi.  
W ro ku 1900 by ∏y ju˝ wo do cià gi.

Bur mistrz mia sta Her man Ja eni ke dba∏ o es te tycz ny wy glàd Mràgowa. Je go imie niem na zwa no wzgó rze z wie ̋ à Bi smarc ka, wo kó∏ któ re go  
roz cià ga∏ sí  pí k ny park. W 1905 ro ku nad Je zio rem Ju no wy bu do wa no ma ∏y am fi te atr, a w okolicznym le sie wiele budynków o cha rak te rze re kre acyj nym.

Las, a w∏a Êci wie park, oÊwie tla ∏y ko lo ro we lam pio ny, by ∏y pi´k ne Êcie˝ ki spa ce ro we, pla ce za baw, re stau ra cja, a w la tach trzy dzie stych – sa na-
to rium. Nad brze giem Je zio ra Ju no oraz w par ku od by wa ∏y si´ im pre zy spor to we i kul tu ral no-roz ryw ko we.

W la tach 1912-1913 od da no do u˝yt ku szpi tal oraz gmach sta ro stwa (obec nie Urzàd Miejski, Sta ro stwo Po wia to we i Urzàd Gmi ny Mrà go wo).
27 stycz nia 1945 ro ku Mrà go wo za j´ li ˝o∏ nie rze II Fron tu Bia ∏o ru skie go Ar mii Ra dziec kiej. W∏a dza stop nio wo by ∏a prze ka zy wa na ad mi ni stra cji 

pol skiej. W lip cu 1945 ro ku urzàd bur mi strza ob jà∏ pol ski re pa triant z Wi leƒsz czy zny, Fe liks Gu is. Przy wra ca∏ on mia sto do ˝y cia wspól nie  
z pierw szym sta ro stà, Cze s∏a wem Krze wiƒ skim. 

Miej sce wy je˝ d˝a jà cych au to chto nów lub osób, któ re zgi n´ ∏y w cza sie dzia ∏aƒ wo jen nych, za cz´ li zaj mo waç Po la cy z Kur piowsz czy zny, wo je-
wództw cen tral nej Pol ski oraz re pa trian ci z daw nych Kre sów Wschod nich. Dzi´ ki wy si∏ ko wi miesz kaƒ ców od bu do wano miasto. Po wsta  ∏y no we 
za k∏a dy prze my s∏o we i du ̋ e osie dla miesz ka nio we. 

Wspó∏czesna nazwa: Mràgowo nadana zosta∏a dla upami´tnienia postaci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855) – pastora  
i j´zykoznawcy, badacza gwary mazurskiej i kaszubskiej, obroƒcy j´zyka polskiego na Warmii i Mazurach.
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Mrà go wo jest atrak cyj nà miej sco wo Êcià rów nie˝ zi mà. Na Gó rze 
Czte rech Wia trów po ∏o ̋ o nej nad Je zio rem Czos dzia ∏a jà dwa wy cià gi nar ciar-
skie (or czyk), któ re dzi´ ki sztucz nemu do Ênie ̋ a niu i oÊwie tle niu po zwa la jà nar-
cia rzom na bia ∏e sza leƒ stwo do póê nych go dzin wie czor nych. Do dys po zy cji jest 
pi´ç tra s zjaz do wych o ró˝ nym stop niu trud no Êci. Znaj du jà si´ tu taj rów nie˝ 
wy po ̋ y czal nie sprz´ tu nar ciar skie go i snow bo ardowego. Na stoku jest te˝ 
trasa igielitowa oraz trasy biegowe, tor saneczkowy. Powsta∏o równie˝ 
lodowisko. 
    OÊrodek Narciarski Góra Czterech Wiatrów oferuje atrakcje 
nie tylko zimà, ale równie˝ latem. Dzia∏a tu wypo˝yczalnia 
rowerów górskich, miejskich, quadów, sprz´tu wodnego. 
Przenocowaç mo˝na w schronisku G4W. 
    Dojazd na Gór´ Czterech Wiatrów: trasa Mràgowo  
– Miko∏ajki, drugi skr´t w lewo pod wiadukt 
kolejowy, miejsce oznakowane.

OÊrodek Narciarski Góra Czterech Wiatrów
Miejski Las 11
11-700 Mràgowo
www.gora4w.com.pl
tel.(089) 741 29 24, tel. kom. 506 141 528 
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ezioro Czos idealnie nadaje si´ do uprawiania sportów wodnych. Uczniowie Szko∏y 
Mistrzostwa Sportowego oraz zawodnicy Klubu Sportowego „Baza Mràgowo” 
nale˝à do najlepszych ˝eglarzy w kraju i na Êwiecie.

SpoÊród nich wywodzà si´ mistrzowie krajowi oraz mi´dzynarodowi w ˝eglarstwie, 
windsurfingu i bojerach.
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windsurfingu i bojerach.
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Mrà go wo ju˝ od ponad 25 lat zwià za ne jest z Pik ni kiem Co un try.  Jest on naj
bar dziej zna nym mrà gow skim fe sti wa lem. Na to mu zycz ne Êwi´ to co un try przy je˝ d˝a 
co rocz nie kil ka dzie siàt ty si´ cy fa nów i tu ry stów, któ rzy na kil ka dni zmie nia jà ob li cze mia sta. 
Kow boj skie stro je, mo to cy kle, sa mo cho dy te re no we, mu zy ka i wspa nia ∏a po go da stwa rza jà 
nie za po mnia nà at mos fe r´.
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W po ∏o wie sierp nia w Mrà go wie od by wa si´ Fe sti wal Kul tu ry Kre so wej. 
Ca ∏e mia sto roz brzmie wa wów czas mu zy kà, a uli ca mi prze cho dzi barw ny ko ro wód 
uczest ni ków fe sti wa lu w stro jach lu do wych. W fe sti wa lu tym bio rà udzia∏ so li Êci, 
ze spo ∏y dzie ci´ ce, po dwór ko we ka pe le, chó ry i ze spo ∏y ta necz ne z Li twy, ¸o twy, 
Bia ∏o ru si, Ukra iny. Or ga ni zo wa ne sà ple ne ry ma lar skie, wy sta wy fo to graficz ne, 
wie czo ry po etyc kie, kier ma sze i de gu sta cje kre so wych po traw. Impreza jest 
transmitowana przez TVP 2.
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Mazurska Noc Kabaretowa jest organizowana w mràgowskim 
amfiteatrze od 1999 r. Na scenie mràgowskiego amfiteatru prezentujà si´ 
najlepsze polskie kabarety oraz znani wykonawcy muzyki rozrywkowej.
Impreza jest transmitowana przez TVP 2. 
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M rà gow skie To wa rzy stwo Jaz zo we za pra sza na kon cer ty 
jaz zo we z udzia ∏em naj lep szych pol skich i za granicz nych mu zy ków. 



Od 1983 roku w ostatni weekend lipca, w Mràgowie odbywa si´ najwi´kszy w Ârodkowej i Wschodniej Europie Mi´dzynarodowy Festiwal 
Muzyki Country „Piknik Country Mràgowo”. Koncerty odbywajà si´ w amfiteatrze nad jeziorem Czos oraz w centrum miasta w ramach „Pikniku  
w MieÊcie”. Corocznie festiwal sprowadza do miasta rzesze mi∏oÊników tego rodzaju muzyki i przede wszystkim dobrej zabawy, którzy na kilka dni 
zmieniajà oblicze miasta. Piknik Country w MieÊcie to szereg imprez towarzyszàcych Mi´dzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Country: wyst´py 
zespo∏ów country, koncerty gwiazd, wyst´py zepo∏ów tanecznych, konkursy, wystawy, maraton p∏ywacki oraz Parada Country - czyli wielki niedzielny 
pokaz pojazdów w stylu country.
    Kilkudniowa zabawa zmienia spokojne na co dzieƒ uliczki miasta. Muzyka, barwne stroje i taniec towarzyszà turystom i mieszkaƒcom od rana do 
póênych godzin nocnych.
    Od lipca 2008 roku goÊcie mogà poczuç piknikowy klimat Dzikiego Zachodu w Miasteczku Westernowym Mrongoville. To odwzorowane 
miasteczko z drugiej po∏owy XIX wieku przyciàga do siebie najdzielniejszych kowbojów i najpi´kniejsze kobiety.
    Na goÊci czeka wspania∏a zabawa, niezapomniane prze˝ycia i wiele atrakcji dla wszystkich. W Wiosce Indiaƒskiej mo˝na zapoznaç si´  
z zwyczajami kultury indiaƒskiej, nauczyç si´ strzelania z ∏uku i rzutów w∏ócznià do tarczy. Na Rancho Farmera mo˝na pojeêdziç konno lub bryczkà, 
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na najm∏odszych czekajà konkursy farmerskie! Warto te˝ zajrzeç do biura Sheriffa z aresztem, obejrzeç zabytkowà lokomotyw´, wstàpiç do sklepiku 
z pamiàtkami, a w Saloonie i Mexico Barze spróbowaç prawdziwej kuchni Dzikego Zachodu i kowbojskich trunków. Smak suszonej wo∏owiny, 
popitej tequilà na d∏ugo pozostanie w pami´ci. Gwarantowana jest Êwietna zabawa i du˝o humoru! 
Piknik Country i Miasteczko Westernowe Mrongoville to Turystyczny Produkt 2008 roku. Ten presti˝owy Certyfikat przyzna∏a Polska Organizacja 
Turystyczna.
 



Mazury

ISBN 978-83-86565-63-4


